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1-kveldsturnering – Spillestart 18:15 Nesodden VGS 
 

 Fra redaktøren 

 
Denne gangen blir det en vanlig en kvelds turnering med spilling i A, B og C-puljer. Husk juleavslutningen 
neste tirsdag. Vi sender ut påmeldingskjema på spillekvelden, men de som allerede har sendt e-post til 
rolf@sjodal.com trenger ikke å skrive seg opp. 
 
Det er allerede ganske mange som har meldt seg på, men jeg håper det kommer mange til! Det blir 
juleavslutning på tradisjonelt vis med spekemat, sosialisering og spilling med trukne makkere. Det er gratis 
inngang som dekker én drikke til maten. 

Vi starter opp klokken 18 i kantinen på Nesodden VGS. 

 Resultater 1-kvelds turnering     

 

 

 

 
Før siste runde var det ganske jevnt mellom mange par, men med en meget sterk sluttspurt gikk Ane og 
Hans helt til topps. Unn og Ove hadde også en sterk siste runde, men det holdt bare til 2. plass. Noe bak der 
igjen kom Arne og Arild på 3. 
 

 
Med klar margin gikk Marit og Bjørn helt til topps! Et stykke bak kom Heidi og Svein Helge på 2. plass, med 
Dag og Erik på 3. 
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 Nybegynnernes første møte med klubben: Moro, hyggelig og lærerikt! 

 

Tre helt ferske nybegynnere dukket opp i klubben sist tirsdag – dagen etter at de hadde fullført 
kurset sist: Anne Helga Seltveit, Roar Granly og Åste Eggen. Vi spurte dem om hvordan de opplevde 
kvelden – og her er deres beretninger: 
 
Anne Helga: Sjølv om vi har gått gjennom grunnleggande teori innan bridge i grunnkurset, så drog eg 
nok til turneringa med ein viss skepsis og kjende på at var nok nokså «blank» på det å spela ein heil kveld. 
Denne kjensla vart fort gløymd då eg vart kjend med folka på bordet. Dei var utruleg vennlege, 
konstruktive og gav gode forklaringar og guiding undervegs i spelet. Det var kjempeartig å spela ein 
heil kveld og dette gav meirsmak! 
Så første kveld med bridgeklubben vart ein triveleg og inspirerande kveld! 
 
Roar: Etter en høst med grunnkurs i bridge, der vi fikk innføring i bridgens verden av veldig flinke 
lærere og veiledere, debuterte noen av oss elever tirsdag 6/12 på bridgespill på c-nivå. Spilte 
sammen med to gode veiledere, Einar og Morten. De var rolige, tålmodige og fine pedagoger. Spillet 
var hyggeligt og lærerikt. Anbefaler absolutt alle på høstens grunnkurs til å starte med spill på c-nivå 
tirsdager. Fin måte å sosialisere seg på er det også. 
 
Åste: Med helt glemte kunnskaper fra forrige gang jeg deltok i bridgens verden, var et 
nybegynnerkurs på Nesodden midt i blinken. Da kurset var over, våget jeg meg med på en spillkveld. 
Jeg hadde informasjon om inndeling i nivåer og visste jeg skulle i C-gruppen. 
Jeg ble tatt hyggelig imot, og med veiledning av to meget kompetente spillere – Einar og Morten – 
kom jeg meg på noe vis gjennom kveldens utfordringer. Det var moro! Og veldig godt å oppleve at 
feil – det kan alle gjøre, om det nå skyldes manglende kunnskaper eller dårlig hukommelse. Begge 
deler kan det jobbes med! 
 
NB: C-gruppa blir over jul en fortsettelse av grunnkurset, 
der vi vil ta opp tema fra grunnkursboka. Plan for dette kommer snart! 
Vi ønsker flere fra kurset (og fra tidligere kurs, samt de som bare er litt «rustne» og vil begynne å 
spille igjen) - velkommen til C-pulja på tirsdager framover, og ikke minst på julebordet 20. desember! 
 
Vi benytter samtidig anledningen til å takke alle medlemmene i klubben – og spesielt de som stiller 
opp som veiledere i C-gruppa – for en veldig viktig innsats som gjør at nye spillere føler seg velkomne 
og inkludert. Det dere gjør er helt avgjørende for at kursistene skal ta steget fra Kurs til Klubb. 
I gjennomsnitt er det bare en av 10 kursister som velger å spille i klubb etter endt kurs – ifølge 
statistikken til NBF. I Nesodden BK har vi som mål å forandre (= sprenge) den statistikken! 
 
Hilsen Bridgelærerteamet 
 

 

Velkommen til ferskingene! 
 

To av nybegynnerne – Roar Granby 
(blå genser) og Åste Eggen spilte på 
klubbkvelden på tirsdag, under god 

veiledning av Morten Brataas og 
Einar Visnes (med ryggen til).  

 
Morten og Einar hadde planlagt å 
spille i B, men – da så mange 

kursister dukket opp – la de sin egen 
spilling til side og tok seg godt av de 

nye.  
 
Anne Helga Seltveit spilte på bordet 

bak, og skimtes mellom Åste og 
Morten. 

 



 

 KM Lag 

 
Etter en ok første halvdel mot lederlaget Fredrikstad ble det helt mørkt i andre halvdel, og nesten et 20-0 tap. 
Heldigvis fikk ikke de andre lagene i nedrykkstriden med seg så mye så det er fortsatt mulighet til å holde 
seg i A. Det er to lag som rykker ned. 
 

 
 
I B ble det en knepen seier til Nesodden over Kolbotn 2, men med en kamp igjen vil det ikke være muligheter 
for opprykk. 
 

 

 

 NM Klubblag 

 
Tredje runde er nå trukket og Nesoddenlaget med Finn, Arild O, Per W, Roar, Ragnhild og Karin skal møte 
Haga&Aurskog BK 1. 

 

  



 

 Terminliste 

 

 

  



 Ryddeliste 

 

NB! For de av dere som spiller i B så trenger dere ikke bli igjen til A også er ferdige med å spille, men man 

kan rydde unna det som ikke brukes lenger før man går. Så kan noen fra A ta siste rest. Husk at du er 

ansvarlig for å sjekke når du står på listen og da avtaler med de andre på gruppen hvem som skal gjøre hva. 

 


